
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2008

              z obrad XXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu: 5 
sierpnia   2008 r o k u

w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Obradom sesji przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. 
W sesji udział wzięło 20 radnych :

Radny (a) :
1. Adamczyk Marek,
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława
10.Kramer Jadwiga
11. Kubas Józef,
12.Kucia Maria,
13.Kwaśniak Adam,
14.Milewski Stanisław,
15.Ojczyk Krzysztof,
16.Pasierb Tadeusz,
17.Pikuła Lech,
18.Smołucha Adam,
19.Warzecha Apolonia,
20.Wiśniowski Mirosław.

Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel.
3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. 
4. Radca Prawny Stanisława Dziadoszczyk. 
5.   Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXVI Nadzwyczajnej  sesji 
Rady  Miejskiej  w  Brzesku.  Powitał  zebranych  na  sali  obrad  radnych,  Panów  Burmistrzów, 



zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych  w obradach sesji uczestniczy 20 radnych,     a 
więc  wymagana  liczba  radnych  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.  Dzisiejsza  sesja  jest 
zwołana  na wniosek Burmistrza Brzeska, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym  oraz § 3 ust.4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku.

Ad 2.  Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  poinformował, że projekt porządku obrad wraz 
z  materiałami  został  radnym doręczony w ustawowym terminie,  w  związku z  czym zapytał,  czy 
wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Czy do przedstawionego porządku obrad są 
uwagi. Uwag nie ma, a zatem przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia jak niżej :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.
2) przyjęcia  Planu  Rozwoju  i  Wykorzystania  Regionalnego  Centrum  Kulturalno 

Bibliotecznego w Brzesku.
2. Wolne wnioski i zapytania. 
3. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał,  że projekt powyższej uchwały został dzisiaj omówiony i 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Finansowej.

Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc omówiła projekt powyższej uchwały.
Zmiana podyktowana jest tym, że przygotowywany  jest wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. 
Budowa  Regionalnego  Centrum  Kulturalno-Bibliotecznego  do  Małopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego i konieczne jest zapewnienie w budżecie Gminy kwoty wkładu własnego.
W związku z  dużym zakresem tej  inwestycji  kosztorys projektu  jest  na bieżąco modyfikowany. 
Całkowite  zwiększenie  udziału  własnego  Gminy  Brzesko  na  poszczególne  lata  finansowania  tej 
inwestycji wynosi 638.985 złotych, z tym, że w roku 2008 plan na tym zadaniu  nie ulega zmianie, w 
2009 roku zwiększa się o 20.006 złotych, 2010 zwiększa się o 1 048 338, natomiast w 2011 plan ulega 
zmniejszeniu o kwotę 429.359 złotych. Całkowita wartość zadania również ulega zmianie, obecnie 
plan na tym zadaniu na poszczególne lata finansowe wynosi 17.805.932 złote. Ponadto jest jeszcze 
jedna  drobna  zmiana,  w  związku  ze  zmianą  nazwy  zadania   na  poprzedniej  sesji  nie  została 
przeniesiona kwota 150 tysięcy, które jest udziałem finansowania województwa, ponieważ ta kwota 
150 tysięcy nie była wprowadzana sesją tylko zarządzeniem burmistrza. Zgodnie z ustawą, ponieważ 
jest to dotacja  i dopiero teraz przenosimy z tego zadania budowa Regionalnego Centrum Edukacyjno-
Bibliotecznego na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk  odczytał  projekt  uchwały  –  został  przyjęty 
jednogłośnie 20 głosów „za” jak niżej:

UCHWAŁA NR XXVI(200)2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 sierpnia 2008 roku

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Wykorzystania Regionalnego Centrum 
Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku.

Projekt uchwały objaśnił Kierownik Rafał Najdała.

Pan Edward Knaga zadał pytanie  - w załączniku nr 1 do podjętej wcześniej uchwały  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok,  a dot. tego samego wniosku, w pkc.13 jest 
podana kubatura  przedmiotowego obiektu, która znacznie rożni się od kubatury  przedstawionej w 
załączniku do  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Wykorzystania Regionalnego 
Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku, należy to wyjaśnić.

Radna  Maria  Kądziołka złożyła  wniosek  formalny  o  10  minutową  przerwę  w  obradach,  aby 
odpowiednie  służby  Urzędu  Miejskiego  wraz  z  radcą  prawnym  mogły  sprawdzić  przedmiotowa 
nieścisłość. Po dokonaniu sprawdzenia i wyjaśnieniu zaistniałego nieporozumienia możemy dokonać 
reasumpcji podjętej uchwały.

W celu wyjaśnienia rozbieżności w zapisach Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową 
przerwę w obradach.
Obrady po przerwie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że po konsultacji  z radcą prawnym, rada musi 
dokonać  reasumpcję podjętej już uchwały dot. opisu zadania, natomiast kwota zadania pozostaje bez 
zmiany.  Jesteśmy nadal  w pkt.  3  porządku obrad tj.  podjęcie uchwał  dlatego też  będzie  możliwe 
dokonanie takiej zmiany. 

Przygotowywano  i  skorygowano  część  opisową  załącznika  i  radni  otrzymali  nowy  załącznik  do 
uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008, dot. zmiany w opisie zamieszczonym w załączniku 
do projektu uchwały. 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu panią Radcę, 
która szczegółowo wyjaśniła radnym jaka jest procedura reasumpcji głosowania.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przyjmuje zgłoszony  wniosek przez radną Marię Kądziołka i 
zgłasza wniosek o dokonanie reasumpcji podjętej uchwały, a pana burmistrza prosi o wprowadzenie 
autopoprawek  w części opisowej załącznika do uchwały.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka zgłosił autopoprawki do załącznika do uchwały w części opisowej tj.

13. Budowa Regionalnego Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku
Zadania, zakres rzeczowy:
Opracowanie dokumentacji technicznej.
Budowa budynku trzykondygnacyjnego z salą 
konferencyjno-wykładową wraz z 
wyposażeniem obiektu i nadzorem. 
Kubatura ok. 21.190,20m3, pow. użytk. 
3.467,78m2, pow. zabudowy 1.315m2.
Realizacja zadania uzależniona od pozyskania 
środków z funduszy pomocowych (MRPO - 
pomoc 75%). Zabezpieczone środki stanowią 
planowany udział środków własnych w 
finansowaniu inwestycji (25%). 
Cel:
Stworzenie trwałego i nowoczesnego systemu 
instytucji kultury jako czynnika rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  – zgłoszone  przez  pana  burmistrza  zmiany  traktujemy  jako 
autopoprawkę do uchwały. Zgodnie z paragrafem 40 pkt.2 na  swój wniosek poddaje jeszcze raz pod 
głosowanie  projekt  uchwały   z  autopoprawkami  stanowiącymi  załącznik  do  niniejszej  uchwały. 
Zarządzam  reasumpcję  głosowania  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej 
Gminy Brzesko na rok 2008 nad którą wcześniej procedowaliśmy wraz ze zmienionym załącznikiem i 
autopoprawkami .

Zgodnie z § 40 pkt.2 przewodniczący RM zarządził reasumpcję Uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008  wraz ze zmienionym autopoprawką załącznikiem nr 1 – nikt 
z radnych nie wniósł zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008 wraz z autopoprawkami.

Głosowano jednogłośnie - 20 głosów „za”.

UCHWAŁA NR XXVI(200)2008
Rady Miejskiej w Brzesku

Z dnia 5 sierpnia 2008 roku
W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

W tym momencie Radni powrócili do analizy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i 
Wykorzystania Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku.
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Głos zabrał radny Józef Kubas – w swoim wystąpieniu dot.  przedstawionego projektu uchwały 
nawiązał  do   planowanej  budowy   Centrum  Bibliotecznego.  Przy  każdej  inwestycji   jest  grupa 
zwolenników i przeciwników, musimy robić wszystko aby ta grupa przeciwna budowie znacznie się 
zmniejszyła.  Radny  zaapelował  do  wszystkich  osób  obecnych  na  sali  obrad  jak  również  do 
przewodniczących  jednostek  pomocniczych  gminy,  aby  promowali  w  swoich  środowiskach  ten 
sposób rozwiązania problemu i aby to Centrum jak najszybciej powstało. Na początku roku sam miał 
wątpliwości czy przedmiotowe Centrum w ogóle wejdzie do realizacji, mimo iż jako Komisja Oświaty 
zgłaszaliśmy wnioski o jego budowę już od 2003 roku. Jeżeli chodzi o  rozwój sportu na naszym 
terenie jest on prowadzony na dość dobrym poziomie, ale jeśli chodzi o kulturę niestety ale  jest u nas 
pustynia, mimo iż PIMBP oraz MOK robią wszystko aby tak nie było. Dlatego też gdy wybudujemy 
Centrum Biblioteczne to zrewitalizujemy kulturę w naszym mieście. Głębokiej rewitalizacji wymaga 
również  centrum  naszego  miasta,  w  czasie  niedzielnego  spaceru  w  godzinach  wczesno 
popołudniowych  w naszym mieście jest cisza, zrewitalizujemy też centrum naszego rynku, ale o tym 
będzie już mówił na kolejnej sesji.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały, został przyjęty 19 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”.

Uchwała Nr XXVI(201)2008
Rady Miejskiej w Brzesku

Z dnia 5 sierpnia 2008 roku
W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Wykorzystania Regionalnego Centrum Kulturalno 

Bibliotecznego w Brzesku.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania 

Radna Maria Kądziołka zgłosiła interpelacje w sprawach:
1. Zakupu dla potrzeb jednostek pomocniczych gminy tj. Sołectw oraz Osiedli wyposażenia, 

które byłoby wykorzystywane przy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalno – 
sportowych tj. 

• parasoli z nadrukiem gmina Brzesko wraz z kompletem ław i ławek        w 
ilości około 20 szt.,

• przenośnego podestu,
• przenośnych kabin WC w ilości  co najmniej 4 szt.

Pragnę zaznaczyć, iż przedmiotową interpelacje składam w imieniu Sołtysów oraz Przewodniczących 
Osiedli,  a  także  innych  osób,  organizujących  w  swoim  środowisku  różnego  rodzaju  imprezy 
kulturalno – sportowe, a które na bieżąco borykają się  z trudnościami w organizacji tychże imprez 
/przede wszystkim w zdobyciu ław, parasoli, podestów, sceny itd./. Ponadto,  należy zaznaczyć, iż 
wyposażenie  to  będzie  mogło na siebie  zapracować,  poprzez odpłatne  jego wypożyczanie,  tak że 
środki finansowe włożone w jego wykonanie i zakup na pewno się zwrócą.
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1. Wymiany zniszczonych,  spróchniałych  deseczek w ławkach znajdujących się na plantach 
przy Rynku w Brzesku.  Część  deseczek jest  zniszczona i  zachodzi  pilna  konieczność ich 
przeglądnięcia i wymiany.

2. Umieszczenia  na  wszystkich  nowo zamontowanych wiatach  przystankowych informacji  o 
zakazie  przyklejania  na  nich  różnego  rodzaju  plakatów,  informacji  itp.  wraz  z 
poinformowaniem o sankcjach karnych wynikających ze zniszczenia mienia publicznego. Na 
dzień dzisiejszy część nowo zamontowanych wiat przystankowych już jest zniszczona przez 
fakt użycia przy naklejaniu tychże plakatów klejów nie dających się zmyć. Proszę o podjęcie 
pilnych kroków w celu załatwienia przedmiotowej sprawy.  

   

Radny Józef Chruściel zapytał w imieniu mieszkańców dlaczego przy ul. Gubałówka w Morzyskach, 
mieszkańcy którzy składają wnioski o  budowę otrzymują odmowy. Faktem jest że przy tej ulicy brak 
jest uzbrojenia, ale przy równoległej ulicy Parafialnej uzbrojenie jest i to biegnie na tyłach domów, 
więc  dlaczego  są  te  odmowy ?  Może  należałoby  wystąpić  o  sporządzenie  dla  tego  terenu  planu 
szczegółowego lub wydawać pozytywne decyzje na budowę.

Radna Ewa Chmielarz odpowiedziała  na zapytanie swojego przedmówcy, zgodnie z uchwałą z roku 
2000 tymi terenami ma przebiegać droga  i było szczegółowe zagospodarowanie tego terenu.

Radny  Tadeusz  Pasierb zawnioskował  o  dokonanie  przeglądu  na  osiedlach  wszystkich  lamp 
oświetlających chodniki i parkingi. Drzewa pozarastały i lamp nie widać, a zbliża się jesień  i należy 
te drzewa poprzycinać.

Radny Marek Adamczyk podziękował wszystkim, którzy mocno się zaangażowali w realizacje prac 
przy budynku GOSiR i budynku szkoły. Do pełnego sukcesu i radości brakuje nam tylko realizacji 
przy szkole i GOSiR  oczyszczalni ścieków. Gdyby się nam udało zrealizować to zadanie w roku 
bieżącym to w roku przyszłym moglibyśmy przystąpić do prac związanych z zagospodarowanie tego 
terenu, który wyglądem nie przynosi nam zaszczytów.
Ponadto  radny  zawnioskował,  aby  na  przystankach  w  Mokrzyskach  zawiesić  plan  wsi  i  ulic  w 
Morzyskach  dla osób z zewnątrz ,bo rozwiąże to wiele problemów osób przyjeżdżających do naszego 
sołectwa.

Głos zabrała Pani Maria Bartys – poruszyła temat dot. braku od 2 miesięcy odpowiedzi na pismo 
dot. bezprawnej budowy na jej gruncie  chodnika przy ulicy Jasnej w Brzesku. Pyta kiedy ten chodnik 
zostanie rozebrany, bo jest bezprawnie wybudowany?  Dlaczego UM przy ulicy Wiejskiej zabrał jej 
grunt wielkości 180 metrów, a we wszystkich pismach jakie otrzymuje z Urzędu i  Starostwa jest 
podawana wielkość 140 metrów – na to zapytanie Pani Bartys wyjaśnień udzielił  Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. 
Pani Bartys zapytała ponadto kto jej zapłaci odszkodowanie za dochodzenie do odszkodowania za ten 
grunt ?
Przewodniczący  Ojczyk  odpowiedział,  że  odszkodowanie  ma  wypłacić  gmina  po  kalkulacjach  i 
wyliczeniach biegłych ze strony Starostwa Powiatowego w Brzesku.
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Ad. 5.  Zamknięcie obrad sesji.
Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  XXVI  Nadzwyczajnej   Sesji  Rady  Miejskiej  w  Brzesku 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął obrady sesji. 
Obrady trwały od godz.1000 – 11.30

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska 
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